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JAARBERICHT STICHTING ALLEGOEDS



“Het heeft ons veel  
meer gegeven dan we  
hadden verwacht.”

AANDACHT EN ZORG
In een tijd dat ons groepshotel Het Bosgoed geen gasten kan ontvangen en de vakanties 
van Allegoeds Vakanties niet door kunnen gaan, lijkt het vreemd om terug te kijken naar 
2019. Toch doen we dat graag, 2019 was een jaar waar we met trots op terug kijken. 
We hebben veel gasten een mooie tijd kunnen bieden. En we kijken er samen met onze 
geweldige vrijwilligers naar uit, dit over een tijdje weer te kunnen doen.

In het afgelopen jaar mocht Stichting Allegoeds ruim 3.700 gasten ontvangen.  
Het aantal gasten bij Allegoeds Vakanties was met 981 iets lager dan in 2018.  
In onze hotelaccommodatie Het Bosgoed nam het aantal overnachtingen met bijna 
6% toe naar 14.532, een bezetting van 87%. We zijn dan ook zeer tevreden dat we 
opnieuw meer mensen blij mochten maken met een betekenisvol verblijf. 

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Graag wil ik langs deze weg mijn hartelijke 
dank uitspreken naar alle vrijwilligers en ook naar alle fondsen, donateurs en 
samenwerkingspartners, die ons in staat stelden onze prachtige activiteiten  
gestalte te geven.

Ik wens u en jou van harte allegoeds toe.

Jos Breuer
   Directeur Stichting Allegoeds
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Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, ons volledig aangepast hotel, is sfeervol en geeft mensen 
met een beperking, chronische ziekte of zorgvraag de mogelijkheid om er echt uit te zijn!

ALLEGOEDS GROEPSHOTEL  
HET BOSGOED

14.532  
overnachtingen
(incl. meerdaagse vergaderingen)

= +6% 

Totale bezetting in 2019: 

87%

de gasten die in Allegoeds 
Groepshotel Het Bosgoed  
verblijven vaak: 

• ouder zijn,
• veelal een fysieke beperking hebben,
•  soms te maken hebben met een 

chronische ziekte,
•  of een verstandelijke beperking 

hebben. 

2.498
zorggerichte gasten 
in 2019 in ons hotel 

verbleven

Begeleiders van de groepen zijn 
enthousiast over de:

• geboden (zorg)voorzieningen, 
• warme (vakantie)sfeer in ons hotel, 
• ondersteuning van onze medewerkers. 

Zonnebloem afdeling Sluitersveld/Almelo 
organiseerde in maart 2019 voor het eerst een 
vakantieweekend bij Het Bosgoed voor 30 gasten. 
In het gastenboek schreven ze daarover: 

Wat een warm bad! Onze gasten en vrijwilligers 
hebben genoten van jullie gastvrijheid en het 

heerlijke eten! Zelfs de gemalen maaltijden zagen er 
prachtig uit, Hulde! We komen graag terug.” 

In 2019 werd in Het Bosgoed 
de hoogste bezettingsgraad 
ooit behaald.
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Wist je dat:

Belangrijk resultaat:
Welke superlatieven kun je na 37 jaar 
nog opschrijven: wat een hotel, wat een 

team, wat een gezelligheid, enz., enz. De extra 
kilo’s nemen we vrolijk op de koop toe! Heel 
graag tot volgend jaar. Op naar de 38e keer! 
De Scheveningen Groep.”

In juni 2019 was het de 37e keer dat een 
groep gasten uit Scheveningen de weg 
naar Het Bosgoed wist te vinden.

VRIJWILLIGERS  
ALLEGOEDS VAKANTIES 

ALLEGOEDS VAKANTIES ALLEGOEDS GROEPSHOTEL  
HET BOSGOED

FONDSENWERVING FINANCIËLE  
VERANTWOORDING 2019

ALLEGOEDS GROEPSHOTEL  
HET BOSGOED

http://hetbosgoed.nl/


Al bijna 50 jaar organiseren we vakanties voor ouderen in Nederland. Enthousiaste vrijwilligers 
begeleiden de vakanties en geven zorg waar nodig. Ons motto: Nooit te oud voor vakantie!

ALLEGOEDS VAKANTIES
 

83 
de gemiddelde leeftijd 
van onze gasten is.

18%
gebruik maakt van onze 
deur-tot-deur-service.
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AANTAL GASTEN PER JAAR

“Ik ben nog nooit zo verwend.”
 

Veel van onze gasten komen 
alleen op vakantie, maar het is ook 
mogelijk dat u zich samen met uw 
partner, vriend(in), zoon, dochter of 
mantelzorger aanmeldt. Ook zij zijn 
van harte welkom in onze vakanties.

95% 
van onze gasten is tevreden tot 
zeer tevreden over onze vakanties! 
De zorgvuldigheid waarmee we 
onze hotels selecteren werpt ook 
zijn vruchten af.  
8,5
is het gemiddelde cijfer van onze 
gasten voor de hotels waar ze 
verblijven!

Belangrijk om  
te weten:

Gasten zijn 
tevreden!
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   Ouderen met overwegend 
dementie (D) 

   Ouderen met een overwegend 
intensieve zorgvraag (B/C)

   Ouderen met een overwegend       
lichte zorgvraag (A/B)  

981

Waarom onze gasten zo enthousiast 

zijn over Allegoeds Vakanties:

 

756 897

83
mantelzorgers genoten 
samen met hun naaste  
van een vakantie.

930

Wist je dat...

Aantal gasten in 2019 en hun zorgvraag

997 981

-1,6%

61

629

291
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https://www.allegoedsvakanties.nl/


    

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor Allegoeds Vakanties. Uit de evaluaties van onze gasten blijkt 
dat de zorg en aandacht die de vrijwilligers geven, ontzettend gewaardeerd wordt.  In 2019 zetten 
157 vrijwilligers zich in tijdens onze vakanties.

VRIJWILLIGERS  
ALLEGOEDS VAKANTIES 
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168

35

290

168 (Zorg)vrijwilligers           35 coördinatoren

12 zorgcoördinatoren 

52 Chauffeurs

24 Nachtwachten

“Deze week heeft me meer gebracht dan ik had gedacht.”
Ank Herstel, vrijwilliger bij Allegoeds Vakanties.

99% 
van de gasten is tevreden tot zeer 
tevreden over de vrijwilligers. 

Wist je dat:

Naast onze vaste vrijwilligers die 
de vakantieweken verzorgen, zijn 
er ook 29 ‘flexvrijwilligers’. Deze 
vrijwilligers zijn tijdens een vakantie 
flexibel oproepbaar om te helpen 
bij uitstapjes, wandelingen of 
rolstoelfietsen.

Belangrijke om te 
weten:

“Ik voelde me verwend.  
De vrijwilligers vormden een 
fijn team. Ze verzetten veel 
werk en hadden aandacht  
voor de mensen.”
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In 2019 hebben we 291 vrijwilligers-
plekken tijdens onze vakantieweken. 

Vrijwilligersinzet en hun 
rol in 2019
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FONDSENWERVING
We zijn onze donateurs en diverse fondsen bijzonder dankbaar voor hun bijdrage aan  
het werk van onze stichting.

Uw bijdrage is welkom
Wilt u het werk van Stichting Allegoeds ondersteunen? Word donateur of vrijwilliger. 
Meer informatie vindt u op www.allegoeds.nl. Ook kunt u Stichting Allegoeds opnemen 
in uw testament.

Belt u gerust voor meer informatie naar 
(0318) 48 51 83 of maak uw gift over op  
NL69 RABO 0394 4856 88 t.n.v. Stichting Allegoeds te Lunteren.

€90.053  
Vermogensfondsen 

€7.063 
Kerken en particulieren 

Binnen gekregen voor onze vakanties

€
€

€

Overzicht van de fondsen van 2019 

• MAOC Gravin van Bylandt

• Marion G. Polak Stichting

• Van der Hucht de Beukelaar Stichting

• Kattendijke / Drucker Stichting

• Stichting Mundo Crast Meliori

• Stichting Elise Mathilde Fonds

• Bavo Stichting

• Dr.C.J. Vaillantfonds

• Stichting MR August Fentener van Vlissingen

• Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen

• Stichting VPSB

• Thurkow fonds sociaal fonds

Alle lof voor het 
Allegoedsteam.  
De week was als  
een warm bad.”

€
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http://www.allegoeds.nl/nl/Menu/Wat_kunt_u_doen/Vrijwilligerswerk


FINANCIËLE  
VERANTWOORDING 2019

Stichting Allegoeds is financieel gezond

Stichting Allegoeds heeft een solide financiële basis en kent een gezonde 
exploitatie. Allegoeds zet sinds vele jaren het rendement van haar vermogen 
in om de activiteiten te kunnen bekostigen. Het financiële bedrijfsresultaat 
van Stichting Allegoeds kwam in 2019 nagenoeg uit op het niveau van de 
begroting, waarbij ter wille van de beoogde groei van het aantal gasten 
al rekening werd gehouden met een klein begrotingstekort. Mede dankzij 
aanvullende financiële middelen van fondsen en donateurs kon dit beperkt 
blijven. 

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in ons
jaarverslag en jaarrekening.

Stichting Allegoeds
Stichting Allegoeds biedt samen met haar vrijwilligers alle goeds aan mensen die hulp, zorg en aandacht 
nodig hebben. We richten ons daarin in het bijzonder op mensen met een fysieke en/of sociale 
beperking. We organiseren vakanties met zorg en begeleiding voor ouderen en stellen ons volledig 
aangepaste hotel open voor vakanties voor groepen mensen met een zorgvraag. 

We werken zonder winstoogmerk en beschikken over de ANBI-status. Voor de financiering van onze 
activiteiten zijn we aangewezen op eigen bijdragen van gasten en giften van fondsen en particulieren.
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“De eerste keer met Allegoeds mee en het smaakt naar meer.”
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https://www.allegoedsvakanties.nl/over-allegoeds/stichting-allegoeds/anbi/


   

Stichting Allegoeds
Molenweg  49a 
6741 KK  Lunteren

Telefoon (0318) 48 51 83
info@allegoeds.nl
www.allegoeds.nl

Meer informatie over onze activiteiten  
is te vinden op: 
www.allegoedsvakanties.nl, 
www.hetbosgoed.nl en 
www.zininvrijwilligerswerk.nl

  facebook.com/hetbosgoed
  facebook.com/allegoedsvakanties

“Onvoorwaardelijke hartelijkheid.”
“Zo fijn dat het voor mij 
nu toch mogelijk is om op 
vakantie te gaan.” 

http://www.allegoeds.nl
https://www.allegoedsvakanties.nl/
http://hetbosgoed.nl/
http://www.zininvrijwilligerswerk.nl
http://facebook.com/hetbosgoed
http://facebook.com/allegoedsvakanties

	Button 1: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 24: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 30: 


